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'মাল্লাত, শুমুমাত, নাওয়াদদয' ইতযাদদ দ্বাযা বফাঝাদনা য়, যীয়দতয ব ান 

ুষ্পষ্ট প্রদতদিত দফধাদনয দফযীদত, প্রায়  র ইভাভদদয ভতাভদতয বেদয় দবন্ন 

ও াাংঘদলি  ভত প্রদান  যা। বমভন, ৫ ওয়াক্ত নাভাজ পযজ। ব ও এ জন 

এটাদ  ভুস্তাাফ ফরর। ভদ খাওয়া াযাভ। ব ও এ জন, এটাদ  জাদয়জ ফরর। 

এই ধযদেয ভতাভত মদদ ব ও দদদয়ও থাদ ন, বটা অনুযে  যা াযাভ ও 

দন ৃষ্ট  াজ। 

ব ন এই দফলয়টা দরখদি? 

ফতিভান ভদয়য 'প্রাদিদাং' ফা ইরাদভ দফদধদফধান অনুযে  যদত আগ্রীদদয 

ফদেদয় ফড়  দয় টা বপতনায ভাদঝ এ দট দে, 'াম আ ওয়ার অনুযে 

 যা'! অথিাৎ, ব ান ইভাভ ফা গদফল  এভন ভত দদদয়দিন, মা প্রদতদিত 

দফধাদনয দফযীত অথফা ারাদপ াদরদনদদয ব ও এই ভত বদন দন। দ াংফা, 

ূদফি ব ও এই ভত দদদরও ব ভত উম্মায অনযানয আদরভগে গ্রে  দয দন। 

এয অনুযে ও য় দন। 

বমভন, ইফদন াজাভ মাদযী। দতদন দ িু ভত দদদয়দিন, মা  র আদরভ 

প্রতযাখযান  দযদি। ব ও এয অনুযে  দয দন। দতদন ফদরদিন, 'ন্তাদনয 

দতা ধনী দর ব তায ন্তানদ  তযা  যদত াযদফ।  াযে দফত্র  ুযআদন 

দাদযদযযয বদয় ন্তান তযা  যদত দনদলধ  যা দয়দি। ধনী ফযদক্তয বতা 

দাদযদযযয বয় বনই।' 

এই জাতীয় প্রতযাখযাত ও অগ্রেদমাগয ভত আদযা আদি। মা যাদয  ুযআন 

ও াদদদয দফরুদে। এ জন ভুজতাদদ রাদখা ভাারায ভাধান উদ্ভাফন াদর 

দুদয় টা ভাারায় এইরু বুর  যদত াদযন। বমদত ু তাযাও ভানুল। 

এইবুরগুদরাদ  অনযানয আদরভযা দেদিত  দযদিন। এগুদরায অনুযে 

বভাদটও জাদয়জ বনই। 
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ফতিভাদন ভযা দে, বভাডাদযট ফা আধুদন  ভুদরভগে এই শুমুদময ন্ধাদন 

িুটদিন। খুুঁদজ খুুঁদজ বদখদিন, ব ান ভত অনুযে  যদর নপদয ূজাও য় 

আফায ইরাভও অনুযে  যা য়। উদুিদত এটাদ  ফরা য়, 'তা ব , য়তান 

বী খু যদ আওয আল্লা বী নাযাজ না বা', অথিাৎ য়তানও খুদ থা র, 

আয আল্লাও নাযাজ দরন না। (নাউমুদফল্লা) 

তাযা খুুঁদজ বফয  দযদিন, দভউদজ দ  ব ান ভত এয আদরাদ  জাদয়জ  যা 

মায়? ইদতাদ ব ান আদরভ গানদ  জাদয়জ ফদরদি? ব ান আদরভ াভানয 

ভদ খাওয়াদ , বভদয়দদয ভুখ বখারা থা া ফা বিদরদভদয় ফস্থান  যাদ  

জাদয়জ ফদরদিন? ব ান স্করায দাদড়  াটাদ  জাদয়জ ফদরদিন? ইতযাদদয 

ুদমাগ তাযা ন্ধান  দযই মাদেন। 

এ টা া াজদ  মখন জাদয়জ ভদন  দয  যা য়, তখন বটায প্রদত ঘৃো ফা 

অনুদােনা ব ানটাই আদ না। এই ফযদক্তদদয তওফায তাওপী ও দয় উদে না। 

আল্লা ানা! 

বমভন, ভদরা ুরুদলয বখারাদভরা অফস্থান, এভনদ  বটা মদদ দফত্র 

ভদজদদও য়। ভদরাদদয ভুখ বখারা যাখাদ  জাদয়জ বাফা, দভউদজ দ  

ারার বাফা, দাদড়  াটা ফা এ ভুদষ্টয  ভ যাখাদ  জাদয়জ ভদন  যা ইতযাদদ 

ফই বগাভযাী ও ভ্রষ্টতা। শুধু ব ান 'স্করায' ফদরদিন, এই অজুাত দদদয় 

ব য়াভদতয দদন ায াওয়া মাদফ না। 

াম, নাদদয, রুখত, মাল্লাত অনুযে  যা দনদয় ারাদপ াদরীনদদয 

ফক্তফযঃ 

১/-- ইভাভ আওমায়ী য. ফদরন "দম ফযদক্ত আদরভদদয 'নাদদযভূ' অনুযে 

 যদফ ব ইরাভ বথদ  বফদযদয় মাদফ"। 

(নাদদয ভাদন দে,  র আদরদভয দফযীদত দফযর এ  ভত) 
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-ুনাদন  ুফযা ফায়া ী, ১০/২১১ 

-দয়ারু আরাদভন নুফারা ৭/১২৫ 

-তাজদ যাতুর হুপপাজ ১/১৮০ 

২/-- ুরাইভান আত তায়ভী য. ফদরন " মদদ তুদভ  র আদরদভয 

'রুখতগুদরা' গ্রে  দযা, তাদর বতাভায ভদধয  র দন ৃষ্ট  াজগুদরায 

ভাদফ ঘটদফ" 

ইভাভ ইফদন আদির ফায য. এই উদক্ত ন র  যায য দরদখন "এই ফযাাযটা 

 র ইভাদভয ইজভা', এদেদত্র দবন্ন ব ান ভত আদি ফদর জানা বনই আভায" 

(রুখত ভাদন, ুদমাগ ফা িাড়গুদরা খুুঁদজ বফয  দয ব অনুমায়ী আভর  যা। 

ফতিভাদন অদন দ ই বদখা মায়, দফদবন্ন ভাজাদফয আদরভদদয ভতগুদরা বথদ  

বমটা জ, বমটাদত িাড় আদি ব ুদমাগ এয উয আভর  যদিন। এটাদত 

দতদন বাফদিন বম ইরাভ ভানা দরা। ভূরত, এটাদত নপদয ূজাই য়। 

এ দনিবাদফ আল্লা তায়ারায ইফাদত য় না।) 

-জাদভউ ফয়াদনর ইরভ- ২/৯০ 

-দয়ারু আরাদভন নুফারা ৬/১৯৮ 

৩/-- ইভাভ ভাদরদ য এ জন উস্তাদ, দফখযাত তাদফয়ী ইফযাীভ দফন আফী 

আ'ফরা য. ফদরন "দম ফযদক্ত আদরভদদয 'াম ভতাভতগুদরা' গ্রে  যদফ 

ব দফুর দযভাদে দন ৃষ্ট  াজ  যদফ"। 

৪/-- ভুয়াদফয়া দফন  ুযযা ফদরন "াফধান! আদরভদদয 'াম' ভত অনুযে 

 যা বথদ  বফদে থাদ া" 

-াযহু ইরাদরত দতযদভদজ ১/৪১০, 
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-দরইয়া ৮/২৭ 

৫/-- ইভাভ ফায়া ী তায ুনাদন ইভাইর ইফদন ইা  য. এয এ টা 

ঘটনা উদল্লখ  দযন। এ ফায দতদন খারীপা ভুতাদজদ এয  াদি বগদরন। খারীপা 

তায াভদন এ দট দ তাফ ব  যর। দতদন ফদরন, "আভায াভদন খারীপা 

আফুর আব্বা ভুতাদদদ দফল্লা এ টা দ তাফ ব  যর। আদভ বটাদত দৃদষ্ট 

দদরাভ। তাদত আদরভদদয 'মাল্লাত' আয 'রুখত'গুদরা াং রন  যা দয়দি। 

াাাদ বফ দরীরগুদরাও উদল্লখ  যা দয়দি, মা ইভাভগে উক্ত াম 

ভদতয দে দরীর দদদফ উদল্লখ  দযদিদরন। অত:য আদভ তাদ  ফররাভ। 

'ব আদভরুর ভুদভনীন! এই দ তাদফয বরখ  এ জন দমনদী ।' 

খারীপা ভুতাদজদ অফা  দয় দজদে  যর- 'এই ভস্ত াদদ দ  ী নয়?' 

আদভ ফররাভ- াদদগুদরা বমভনই বা , দ ন্তু বম ইভাভ ভুদ যদ  ারার 

ফদরদিন দতদন ফুদঝদয়দিন নাফীম জাদয়জ, দ ন্তু দতদন ভুতয়া দফদয়দ  বতা 

জাদয়জ ফদরন দন। আয দমদন ভুতয়া ব  জাদয়জ ফদরদিন, দতদন গান 

দভউদজ দ  ারার ফদরন দন। আফায বম গানদ  ারার ফদরদিন দতদন 

ভুদ যদ  ারার ফদরন দন। এভন ব ান ভুজতাদদ আদরভ বনই, মায দ িু াম 

ভত বনই। দ ন্তু বম ফযদক্ত  র আদরদভয মাল্লাতগুদরা াং রন  দয 

বগুদরাদ  অনুযে  যদি তায দ্বীন ফযফাদ দয় দগদয়দি। 

এযয ভুতাদদদ বই দ তাফদ  আগুন দদদয় জাদরদয় বদয়ায দনদদি দদদরন। 

-ুনাদন ফায়া ী ১০/২১১ 

(দমনদী  ফরদত বফাঝাদনা দয়দি, বম বরা  বন্ড ও ইরাদভয ত্রু । 

বভানাদপ , দ ন্তু ফাদয বাদফ ইরাদভয ফড় ব ান ফযদক্তত্ব ফদর ভদন য়।) 

৬/-- ইভাভ ভা'ভায য. এয এ দট উদক্ত ইভাভ ইফদন াজায য. উদল্লখ 

 দযদিন। ভা'ভায য. ফদরন "মদদ ব ান ফযদক্ত ভদীনাফাীয  াদযা  াদযা ভত 

অনুমায়ী গান বানা আয স্ত্রীয ায়ুগভনদ  জাদয়জ ফদর ধদয বনয়, আদর 
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ভক্কায  াদযা  াদযা ভত অনুমায়ী ভতুয়া দফদয়দ  জাদয়জ ভদন  দয,  ুপাফাীয 

 াদযা  াদযা ভতানুাদয বনা ততদয াযী নাফীমদ  ারার ফদর ভদন  দয তদফ 

ব আল্লায  র ফান্দায ভদঝ ফিদন ৃষ্ট ফান্দা দদদফ দযেত দফ।" 

-তারখীুর াফীয ৩/১৮৭ 

৭/-- জযত ওভয যা. বথদ  ফদেিত আদি, দতদন ফদরন দতনদট ফস্তু 

ধ্বাং াযী।এ - থভ্রষ্ট বনতা। দুই- বভানাদপ  এয  ুযআন দনদয় দফত ি। 

দতন- আদরভদদয 'মাল্লাত'। 

-তাদযভুন নাযদদ ওয়া াতযাঞ্জ ওয়ার ভারাী- ইভাভ আফ ুফা ায আজুযযী ৃঃ 

১৭০ া- ৪৯ 

আজদ  খুফ াংদেদ দ িু  থা বরখা দরা। ারাদপ াদরদন মা অনুযে 

 দযন দন, মা ফদরন দন এভন 'নতুন নতনু' ফক্তফয ার আভদরয অদন  

গদফল  দদদয় মাদেন। 'তাওয়ারুদি আভার'ব  বতায়াক্কাই  যদিন না। 

আগাভীদত দফস্তাদযত দরখফ ইনাআল্লা। 

 وما توفيقي اال ابهلل العلي العظيم


